
ÅRSMELDING 2022 FOR FINNSNES MISJONSFORSAMLING (FIMIS)  

 

Styret har dette året bestått av Even Petter Olsen (leder), Alf Tråsdahl (nestleder), Stine 
Smetana- Svensen (sekretær), Kristin Bakeng Olufsen (kasserer), Ragnar Falch Gundersen og 
Kjetil Rege (vara). Arne Harald Steilbu har vært revisor.  

 

Vi har hatt 7 styremøter og behandlet 50 saker. For det meste har vi møtt hverandre fysisk 
på Nordborg, men vi har også hatt en dialog på Messenger- gruppa som er opprettet for 
styret. En vesentlig del av arbeidet til styret er å arrangere søndagsmøtene, men vi drøfter 
også andre saker. Noen av de konkrete sakene vi behandlet: 
-Tidspunktet for søndagsmøter. Vi har vedtatt at de i sin alminnelighet starter kl 11, også om 
det er med sang- og musikkfokus.  
-Vi besluttet å si opp avtalen med bankterminal, slik at gaver på møter nå gis med vipps eller 
i kontanter.  
-Vår gave til Nordborg skoler som takk for at vi får bruke deres lokaler økte vi fra 60 til 80 
tusen i året. 
 
Dette året ble spesielt ved at vi måtte kalle inn til ekstraordinært årsmøte 3.april fordi et av 
styremedlemmene, Kjell Iversen, brått og uventet gikk bort rett etter det ordinære årsmøtet 
20.mars. Vi hadde i utgangspunktet ikke et fulltallig styre, men på det nye møtet fikk vi valgt 
inn personer slik at styret siden da har bestått av 5 faste pluss 1 varamedlem. 
 
Året begynte med utsatt oppstart og fortsatte med tildelte plasser og munnbind, men snart 
var vi tilbake til hverdagen slik vi husker den fra før korona- pandemien. Første møte i 
vårhalvåret var 16.januar, siste 19.juni. På høsten startet vi opp igjen 21.august og avsluttet 
18.desember. På 4 av møtene hadde vi også nattverd, og på de fleste møtene var det eget 
opplegg for barna, oftest delt i 2 grupper. Etter alle møtene er det bevertning som bidrar til 
at mange blir igjen etter møtet og prater med hverandre. 13.februar deltok vi på en 
økumenisk gudstjeneste med Den norske kirke i Finnsnes kirke, i forbindelse med 
bibeldagen. 9.oktober besøkte vi Metodistkirken i stedet for å ha et eget møte. Tradisjonen 
tro arrangerte vi 11.desember adventskonsert med Fimis- bandet, og 27.desember kunne vi 
igjen invitere til romjulsfest. 
 
Vi fikk gjennomført ei møteuke i mai med Per Tveten og ei møteuke i oktober med Mangor 
Harestad. 

 

De totale gaveinntektene som dette året ble registrert på vår forsamling er kr 685.727, noe 
som er 11 tusen mindre enn året før. Mye av gavene kommer inn via 29 faste giveravtaler. Vi 
oppfordrer enda flere til å tegne en avtale om dette!  

 

Barneopplegget kom etter hvert i gang igjen, til glede for både barn og voksne i 
barnefamiliene. Vi har en engasjert gruppe voksne som deltar i denne tjenesten. 
 
I året som har gått har vi etter de fleste møtene hatt tilbud om sjelesorg. Det er vi 
takknemlig for å kunne tilby! 

 



Familien Tone og Ole Bjarne Tråsdahl med sine 3 barn Alf Ivar, Benjamin og Caspian er 
fortsatt misjonærer i Japan. I november hadde vi til og med et søndagsmøte sammen med 
dem, det var de som stod for talen på Fimis direkteoverført fra deres bosted i Kobe- shi. På 
et annet møte i november hadde vi besøk av ei som nylig hadde vært ettåring i Mongolia, 
Anne Omholt Berrefjord. Det er levende misjonsinformasjon!  
  
Det er flott og givende å oppleve at så mange kommer på søndagsmøtene i vår forsamling! 
Vi i styret ønsker å takke alle som har bidratt på møtene i året som har gått, dere har bidratt 
til at fellesskapet vårt blir rik for oss alle. Vi er alle en del av Herrens menighet, og vi har alle 
en viktig plass hos Han og blant våre brødre og søstre. Takk til Gud vår skaper, Jesus vår 
frelser og Hellige Ånd vår helliggjører.   

 

  
  
Even P. Olsen(styreleder)    Alf Tråsdahl 
 
 
Stina Smetana- Svensen    Kristin Bakeng Olufsen 
 
 
Ragnar Falch Gundersen     Kjetil Rege(vara) 
 


